
 
 
 

 

 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP 

 

 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP,  nos ter-
mos do disposto nos artigos 11 e 28 do Regulamento do S istema Tarifário, 
aprovado pelo Decreto  Estadual 41.446 de 16 de dezembro de 1996,  co-
munica que a cobrança dos serviços de monitoramento, coleta e/ou tratamento de 
esgotos  passíveis de aplicação do fator K, efetuados a partir da data de publica-
ção deste comunicado, será feita com base nos seguintes critérios: 
 
1. Para estabelecimentos ligados às redes públicas de esgotos da SABESP que drenam 
para sistemas de tratamento em operação, será aplicada a seguinte fórmula de cobran-
ça: 
 
CM = P x V x K1, sendo: 
CM =   Conta Mensal 
P    =   Preços estabelecidos pela estrutura tarifária vigente, em R$/m3; 
obedecidas as faixas de consumo, para o serviço de coleta de esgoto 
da categoria industrial ou comercial do grupo tarifário onde estiver situado o 
estabelecimento. 
V =   Volume do esgoto em m3, igual ao volume de água fornecido pela SABESP, 
ou ao volume total de esgoto lançado na rede da SABESP, o maior deles. 
K1    =   Fator de Carga Poluidora para lançamentos na rede pública de 
esgotos. 
 
1.1. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento pelo usuário de 
comunicação formal da SABESP, dar-se-á início à cobrança do fator K1 prevista 
nos termos deste comunicado; 
1.2. O acréscimo no valor das contas decorrente da aplicação do fator K1 será 
cobrado cumulativamente do usuário à razão de 1/6 (um sexto) ao mês. 
 
2. Pa r a esgotos transportados por veículos e descarregados n os p o s t os de 
recebimento da SABESP, situados junto a interceptores ou ETEs (Estações de 
Tratamento de Esgotos), será aplicada a s e g ui n t e fórmula: 
 
C    =   0,50 x P x V x K2, onde: 
C    =   Valor a cobrar 
P    =   Maior preço da estrutura tarifária vigente, em R $/m3, para o serviço 
de coleta de esgoto da categoria industrial ou comercial do grupo 
tarifário onde estiver situado o posto de recebimento da SABESP. 
V    =   Volume transportado em m3 
K2      = Fator de carga poluidora para lançamentos em postos de recebimento 
da SABESP. 
0,5      =  Fator de desconto pela não utilização da rede coletora de esgotos. 
 
2.1.  Somente em casos excepcionais, a  exclusivo critério da SABESP, serão re-
cebidos efluentes transportados por veículos originários de estabelecimentos 
já servidos pela rede pública. 
 
3. Os valores de “P”, referidos nos itens 1 e 2 são os mesmos constantes dos 
“comunicados tarifários” publicados pela SABESP no Diário Oficial do Estado, 
no caderno empresarial, por ocasião de revisões e/ou reajustes tarifários. 



 
 
 

 

 
4.  Os valores do fator de carga poluidora K1 a serem adotados inicialmente 
são os constantes da Tabela I, anexa, ou a partir do cálculo do fator K1 baseado 
na caracterização dos esgotos realizada pela SABESP ou pelo próprio gerador, 
desde que aceito pela SABESP. 
 
4.1. Os valores constantes das Tabelas I e II estão também sujeitos a modificações, 
em função de novas análises das características dos esgotos dos estabelecimentos, 
notadamente em razão da toxidade dos esgotos e da necessidade de monitoramen-
tos periódicos. 
4.2.  A SABESP poderá aplicar o fator K1 para estabelecimentos que descarreguem na rede, 
cujos ramos de atividade não constem na Tabela I, mediante cálculo do fator de poluição 
baseado na caracterização dos esgotos cuja fórmula segue: 
 
K1 = [0,63+ 0,19 x (DQO/450) + 0,18 x (SST/300)]  
Sendo: 
DQO = Demanda Química de Oxigênio, obtida pela análise do esgoto lançado, nunca 
inferior a 450 mg/L. 
SST = Sólidos em Suspensão Totais, obtido pela análise do esgoto lançado, nunca infe-
rior a 300 mg/L. 
 
4.3. Esgotos não domésticos poderão ser caracterizados por conveniência de ambas 
as partes resultando na determinação de novo fator K, conforme o contrato. 
 
5.  Os valores do fator de carga poluidora K2 são obtidos com a utilização da 
seguinte fórmula: 
 
K2 = 0,26 + 0,38 x (DQO/450) + 0,36 x (RNF/300)] 
Sendo: 
DQO = Demanda Química de Oxigênio, obtida pela análise do esgoto lançado, nunca 
inferior a 450 mg/L. 
SST = Sólidos em Suspensão Totais, obtido pela análise do esgoto lançado, nunca 
inferior a 300 mg/L. 
 
 
6.  Os preços e condições para os serviços de monitoramento, coleta e/ou trata-
mento de esgotos não domésticos poderão ser objeto de contrato especial em 
função da característica e da vazão do esgoto e da capacidade operacional do 
Sistema de Esgotamento que o receberá. 
 
7.  Fica revogado o Comunicado 06/93, publicado no Diário Oficial do Estado de São Pau-
lo em 29 de maio de 1993. 
  



 
 
 

 

 
 
 
      Tabela I – Fator K1 aplicado aos ramos de atividade 

Ramos de Atividade K1 
Fabricação de produtos minerais não metálicos 1,15 
Metalurgia 1,03 
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 
equipamentos. 
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equi-
pamentos 

1,10 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1,14 
Fabricação de máquinas e equipamentos e outros equi-
pamentos de transporte 

1,21 

Fabricação de madeira 1,02 
Fabricação de móveis 1,33 
Fabricação de Celulose, papel e produtos de papel 1,45 
Fabricação de produtos de borracha 1,10 
Reparação de couros – curtimento e outras preparações 
do couro 

2,06 

Fabricação de produtos químicos 1,35 
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 1,19 
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

 
1,53 

Fabricação de produtos de material plástico 1,25 
Fabricação de produtos têxteis 1,19 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios, fabrica-
ção de artigos de viagem e de artefatos de couro, calça-
dos e partes 

 
1,19 

Fabricação de produtos alimentícios 1,55 
Fabricação de bebidas 1,53 
Fabricação de produtos do fumo 2,29 
Impressão e serviços de pré-impressão 1,31 
Indústrias diversas 1,02 
Construção de edifícios, rodovias e ferrovias e outras 
obras de infra-estrutura 

1,68 

Comércio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores 

1,53 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com pre-
dominância de produtos alimentícios e de carnes e pes-
cados 

 
1,65 

Lavanderias, tinturarias e toalheiros 1,24 
Alojamento, higiene e embelezamento de animais 1,11 
Hotéis e similares 1,03 
Shopping center 1,53 
Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 1,55 
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com pre-
dominância de produção própria 

1,55 

 
      Tabela II – Fator K2 aplicado para fossas e caixas de gordura 

Ramos de Atividade K2 
Tratamento de resíduos provenientes de fossa séptica 
residencial ou de órgãos públicos. 

4,6
7 

Tratamento de resíduos de fossa séptica de origem in-
dustrial ou comercial, ou de caixa de gordura. 

 
25,
00 

 
São Paulo, 21 de fevereiro de 2019. 
A Diretoria 


